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Сьогодні — дощ. Нічна 
температура: +16°С, 
вдень: +27°С. Вітер пів-

денно-західний 4 м/с.
Завтра — дощ. Температура вночі: 
+18°С, вдень: +23°С. Вітер північно-
західний 4 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: +16°С, денна: +30°С. Вітер 
південно-західний 2 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Землю — 
на 
ринок?

 стор. 3

 Корисні поради 
від 
медиків

 стор. 8

— у кожну хату
Передплатна вартість:
 1 місяць — 12 грн. 00 коп.; 
3 місяці — 36 грн. 00 коп.; 
6 місяців — 72 грн. 00 коп.;

Вартість оформлення  передплати:
1 міс. — 1,48 грн.; 

2-3 міс. — 3 грн. 38 коп.; 
4-6 міс. — 4 грн. 10 коп.; 

Передплатний 
індекс 61752

Програма 
відпустової відправи 

на 6-7 липня 
2017 року
Нічні чування

6 липня
21.00 – Все-

ношне
22.15 – Хрес-

на Дорога
7 липня 

0.00 — 01.00 – 
Молебень до Ма-
тері Божої 

01.00 – 02.00 
– Матері молит-
ви. Вервиця

02.00-03.00 – 
Свята година

03.00-04.00 – Молебень до Пре-
святого Серця Ісусового

04.00 — 05.00 – Акафіст до Іва-
на Хрестителя

05.00 – 06.00 – Сповідь
06.00 – 07.00 – Утреня
07.00 – 08.30 – Архієрейська Бо-

жествена Літургія. Мировання
8.30 – Св. Водосвяття
9.30 – концерт духовної пісні.

До Духової криниці – 
по святу водицю

Шановні прикарпатці!
Прийміть найщиріші вітання 

з величним державним святом – Днем Конституції!
Цьогоріч ми відзначаємо це свято на 

особливому піднесенні. Адже буквально за 
два з половиною тижні перед цим Україна 
отримала безвізовий режим з Європей-
ським Союзом. Наші спільні зусилля не 
минули марно: паперові візові мури зни-
щено і кращі європейські демократії від-
крили нам свої двері. А отже, ми отримали 
законне і реальне право вільно пересува-
тися Європою, подорожувати, вчитися і пе-
реймати кращий досвід без обмежень, а 
також вільно демонструвати своє бажання 
жити цивілізовано, тобто жити за принци-
пами, в основі яких лежать права окремої 
людини на свободу вибору, пересування, 
отримання інформації, навчання, зрештою 
– пізнання світу. Ми фактично вступили 
в нову епоху стосунків з європейськими 
країнами і назавжди сказали імперській 
Росії: «Прощай, ми свій вибір зробили!».

Мені приємно повідомити вам, ша-
новні виборці, що у червні Верховна Ра-
да України проголосувала також зако-
нопроект про зміну вектору нашої зо-
внішньої політики і налаштування до 
вступу в НАТО.  І ще одна надважлива 
подія сталася для України на початку 
літа: завершена ратифікація угоди про 
Асоціацію з Євросоюзом, що відкриває 
нам нові й нові можливості розвитку. 
Правда, нас усіх чекає ще копітка і три-
вала робота з реалізації цієї угоди. Але я 
твердо переконаний, що ця робота нам, 
українцям, під силу. 

Три роки після падіння режиму Яну-
ковича не були безплідними – Україна 

оновилася і впевнено рухається вперед 
наперекір підступам ворожого Кремля. 
І важливо, що ми не зламалися, а про-
довжуємо будувати демократичну єв-
ропейську державу, в якій найбільшою 
цінністю є людина, її права і свободи, 
її гідне життя. І саме це декларує наш 
Основний Закон – Конституція України. 

Нехай усі ці важливі події, які ста-
лися напередодні Дня Конституції, спо-
нукають усіх нас докласти ще більше 
зусиль до розбудови нашої Української 
держави. Бажаю кожному з вас, дорогі 
прикарпатці, миру, добробуту, мудрості. 
Здоров’я вам і вашим родинам, злаго-
ди, процвітання! 

З повагою – Михайло ДОВБЕНКО, 
народний депутат України

Депутатська збірна — перша в Україні

Збірна команда депутатів Івано-Франківської 
області вчетверте посіла почесне перше загаль-
нокомандне місце на Всеукраїнській спартакіаді 
серед народних депутатів України, депутатів об-
ласних, районних, міських (міст обласного під-
порядкування), сільських та селищних рад. Ви-
боровши в Чорноморську Одеської області при-
зові місця майже в усіх видах спорту: перше – у 
футзалі та волейболі, друге – в тенісі, третє – в 

шашках та сьоме – в шахах, прикарпатці із 442 
очками суттєво відірвалися від черкащан (397) 
та збірної Житомирської області (395), які від-
повідно посіли друге та третє місця. 

Кістяк прикарпатської збірної фактично склали 
представники Снятинщини (семеро депутатів змага-
лися у волейболі та один в шахах) та Тисменицького 
району (четверо обранців виборювали лідерство  у 
футзалі та один — у настільному тенісі). 

Приємно , що до загального успіху причет-
ні п’ятеро народних обранців Тисмениччини, які 
продемонстрували відмінну фізичну підготовку 
та командну злагодженість. Футзальну команду 
цілком закономірно сформували з числа пред-
ставників нашого району, які на обласному ета-
пі стали лідерами. 

 Закінчення на 4 стор.

Прикарпатська збірна тріумфує. Депутат обласної ради Михайло Королик з переможним кубком

Стриганецька «Дружба»: 
три тижні драйву

З 29 травня по 16 червня в Стриганецькому НВК діяв відпочинковий англомов-
ний табір «FRIENDSHIP» (по-українськи – «Дружба»). Завдяки перемозі у про-
екті «GO camp» нашим учням випала унікальна можливість провести три тижні 
з волонтером зі США, американцем українського походження Олександром 
Пеленським, покращити свої навички володіння англійською мовою, багато 
довідатись та просто насолодитися розвагами в літньому мовному таборі.

За цей час здійснювалися суспіль-
но корисні проекти «Здоровий спосіб 
життя», «Олімпійські цінності», «Читає-
мо разом», «Фотомайстерня»; відбулися 
захоплююча піша мандрівка околиця-
ми села та екскурсія в Княжий Галич. 

З радістю та, водночас, з сумом 
відбулося офіційне закриття табору. 

З радістю, тому що попереду літо та 
літні канікули, але сумно залиша-
ти неймовірну атмосферу останніх 
трьох тижнів, прощатися з волонте-
ром, який за ці тижні став для всіх 
справжнім другом.

 Закінчення на 2 стор.

Простота є вершиною складності.
Леонардо да Вінчі
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Президент доручив Уряду 
вже восени підвищити пенсії
Президент України Петро 
Порошенко переконаний, 
що покращення еконо-
мічної ситуації в країні 
нині дає можливість здій-
снити кроки, спрямова-
ні на підвищення забез-
печення пенсіонерів, які 
найбільше потребують 
підтримки з боку дер-
жави. Про це він заявив 
на засіданні Національної 
ради реформ, присвяче-
ному пенсійній реформі.

Серед заходів, які можна здійснити 
вже цього року, Президент назвав осу-
часнення пенсій.

«Уряд має здійснити швидкі прак-
тичні кроки, які вже зараз полегшать 
страждання пенсіонерів. Це моя вимога, 
як Президента, і, впевнений, – вимога 
суспільства», – наголосив він.

«Людина, яка виходить на пенсію у 
2016-2017 роках, маючи високу заробіт-
ну платню, має високу пенсію. Людина, 
яка вийшла на пенсію у 2009-2010 році, 
має той самий стаж, сплачувала внески 
із середньої заробітної плати так само, 
як це робили у 2016-2017 роках, тобто 
робила все, що може, але пенсію на сьо-
годні має набагато меншу. В першу чер-
гу, як результат осучаснення, отримають 
підвищення пенсій найменш захищені 
– ті, хто на сьогоднішній день отримує 
несправедливо найнижчі пенсії», – до-
дав Петро Порошенко.

Також на переконання Президен-
та цього року необхідно здійснити 
підвищення мінімальної пенсії. «Ду-
маю, що можна розглянути можли-
вість перенести це з грудня на лис-
топад, або може навіть на жовтень. 
Прошу уважно вивчити цю можли-
вість», – зауважив він.

Окрему увагу Петро Порошенко 
звернув на питання обмеження пенсій 
для працюючих пенсіонерів та їх опо-
даткування. «Я наголошую на тому, що 
на сьогоднішній день ми зацікавлені в 
тому, щоб пенсіонери продовжували пра-
цювати. Не треба їх вичавлювати з робо-
чих місць. Думаю, що не виправдане на 
сьогоднішній день і обмеження пенсій 
працюючим пенсіонерам, і оподатку-
вання пенсій», – наголосив Глава дер-
жави. Він звернувся з проханням, щоб 
при доопрацюванні законопроекту ця 
позиція була врахована.

Глава держави також нагадав, що 
останні три роки було резонансним пи-
тання пенсійного віку. «Можу відкрити 
таємницю — коли Уряд завершував чер-
говий меморандум з МВФ, я брав на себе 
ініціативу, і ми робили все можливе, щоб 
не дати нашим опонентам можливості 
завалити пенсійну реформу, штучно ма-
ніпулюючи з пенсійним віком. Вважаю, 
основним досягненням, що для більшос-
ті пенсіонерів зазначений законопроект 
не передбачає підвищення пенсійного 
віку», – резюмував Президент.

З офіційного інтернет-представництва 
Президента України

Шановні краяни!
Вітаємо вас із 21-ою річницею важливої події у житті держави і кожного гро-

мадянина – Днем Конституції України.
Конституція стала не просто головним правовим документом, а й реальною 

основою розбудови незалежної демократичної країни, першоосновою формуван-
ня політичних, економічних та духовних реалій нашого суспільства.

Завдання держави полягає в тому, щоб якнайповніше використати потенці-
ал основного нормативно-правового акта держави для утвердження реальної де-
мократії, забезпечення прав, свобод людини і громадянина, для піднесення умов 
життя народу на гідний рівень.

Успіх в усіх наших справах прийде тоді, коли кожен громадянин України не 
тільки користуватиметься правами і свободами, а й належним чином виконува-
тиме свої обов’язки. Пам’ятаймо про це. 

Бажаємо вам міцного здоров’я та творчого натхнення, добробуту і затишку у 
ваших родинах, мудрості і далекоглядності, успіхів у праці та нових звершень за-
ради реалізації принципів Основного Закону України.

Голова районної державної адміністрації              Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК           Роман КРУТИЙ

Шановні мешканці Тисмениччини!
Щиросердечно вітаємо вас зі святом – Днем Конституції України!
Цей день, 28 червня 1996 року, назавжди увійшов в новітню історію нашої 

держави. Демократичний розвиток будь-якої країни та її народу ніколи не був лег-
ким, а тому й нам потрібно набратися терпіння та віри у те, що наступні покоління 
українців житимуть у зовсім іншій країні, яку з гордістю можна буде назвати кон-
ституційною та правовою державою. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, радості, достатку, миру і злагоди у ва-
ших домівках, і нехай всі задекларовані Конституцією права та свободи стануть 
нормою життя всіх громадян України.

Зі щирими вітаннями Михайло Королик та Василь ПОПОВИЧ,
депутати обласної ради від ВО «Свобода», депутатська фракція ВО «Свобода» 

у Тисменицькій районній раді

Стриганецька «Дружба»: три тижні драйву
 Закінчення. Поч. на 1 стор.

Що можна сказати на завершення? 
– мрії збуваються! Не дивлячись на те, 
що наша школа одна з найменших в ра-
йоні, вона не оснащена найсучаснішим 
обладнанням, ми зовсім звичайні.... Але 
у нас була мрія, ми мали ідею, як цю 
мрію втілити в життя – і ми отримали 
результат. Це унікальна можливість 
три тижні поспілкуватись з носієм ан-
глійської мови, надзвичайно цікавою 
та неординарною людиною, і, без сум-
ніву, одним з найкращих волонтерів, 
які працювали для Go Camp! Звичай-
но, за три тижні неможливо оволодіти 

мовою, але віриться, що кожна дити-
на отримала той позитивний імпульс, 
який буде мотивувати її до вивчення 
англійської мови.

Хочеться подякувати всім організа-
торам табору, районному відділу осві-
ти, адміністрації школи, вчителям, які 
брали участь в роботі табору, кухарям, 
технічним працівникам, дітям і нашому 
волонтеру, та всім, хто доклався, щоб 
табір був!

Галина ДУТЧИН, 
учитель англійської мови

Переправляли нелегальних 
мігрантів і попалися

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним 
керівництвом прокуратури затримали учасників організованого угруповання, 
яке забезпечувало переправлення до країн Євросоюзу нелегальних мігрантів.

Оперативники Управління СБУ в Івано-
Франківській області встановили, що група 
мешканців Закарпаття налагодила нелегаль-
ний канал через пункт пропуску «Лужанка» 
Мукачівського прикордонного загону.

Правоохоронці арештували чоти-
рьох ділків при спробі незаконно пе-

реправити через кордон мешканця 
Івано-Франківщини, якому ухвалою 
суду обмежено право виїзду з тери-
торії України до виплати ним кредит-
них зобов’язань. За свої послуги зло-
вмисники отримали від чоловіка дві 
з половиною тисячі євро.

І ще одного учасника угруповання 
оперативники СБ України затримали у 
Тернополі. Під час обшуку квартири пра-
воохоронці вилучили п’ятнадцять закор-
донних паспортів громадян України, три-
надцять тисяч доларів, десять тисяч фун-
тів стерлінгів, десять тисяч гривень, за-
писники з прізвищами та сумами та інші 
докази злочинної діяльності.

Відкрито провадження за ознаками 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу 
України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-служба СБУ

Лисецька ОТГ реанімується 
21 червня селище Лисець скликало 

велелюдне зібрання за участі депутата 
обласної ради Василя Поповича, депу-
тата районної ради Романа Мельника, 
радника голови Івано-Франківської об-
ласної державної адміністрації Валерія 
Крецула, головного спеціаліста управлін-
ня регіонального розвитку департамен-
ту будівництва житлово-комунального 
господарства, містобудування та архі-
тектури ОДА Галини Гринюк, радника з 
питань децентралізації Максима Чопея, 
помічників народного депутата України 
Михайла Довбенка Наталії Романенко 
та Ірини Бабули, керівника апарату РДА 
Ярослава Татарина, заступника район-
ної ради Ігоря Федоришина, начальника 
фінансового управління РДА Ганни Ва-
силів та начальника відділу освіти РДА 
Світлани Шарабуряк, представників ме-
дичної сфери: заступника головного лі-
каря Лисецької ЦРЛ Миколи Осипіва та 
завідувача поліклініки Лисецької ЦРЛ 
Романа Кіндратіва. 

Предметом слухань стала реаніма-
ція Лисецької об’єднаної територіальної 
громади, до якої, згідно із перспектив-
ним планом, мали би увійти селище Ли-
сець (селищний голова Віктор Дубниць-
кий), села Старий Лисець (Анатолій Лу-
щак), Стебник (Ірина Портецька), Посіч 

(Галина Витвицька), Драгомирчани (Сте-
пан Дем’янів) та Радча (Василь Вацеба). 

Присутність сусідів із Богородчан-
щини — села Іваниківка — очільника гро-
мади Михайла Василика, сільських голів 
Братківців Тараса Федоріва, Березівки 
Олександра Вари, голови Підлісся На-
талії Бойко, секретаря сільської ради 
Загвіздя Дмитра Шкаврітка, спеціаліс-
та землевпорядника Черніївської сіль-
ської ради Івана Туріва засвідчила про 
ймовірне розширення Лисецької ОТГ 
за рахунок даних громад. 

Головуючий селищний голова 
Лисця Віктор Дубницький запросив 

присутніх висловити думку  щодо 
утворення Лисецької об’єднаної те-
риторіальної громади з центром у 
селищі Лисець. Запрошені фахівці з 
питань децентралізації акцентували 
увагу на позитивах реформи, виді-
ляючи фінансові аспекти. Не оми-
нули присутні й усі ризики, з якими 
зіткнулися вже діючі ОТГ, обговорив-
ши заразом питання реорганізації 
освіти та медичної галузі.

Щоб інтереси громади надалі бу-
ли враховані в перспективному плані, 
громадам слід мати чітку позицію, від-
стоювати своє право на добровільне 

об’єднання із врахуванням бажань меш-
канців населених пунктів. 

Відтак селищний та сільські голови 
вирішили у найкоротші терміни провести 
громадські слухання у своїх населених 
пунктах та прийняти остаточне рішення 
щодо об’єднання. Вкотре запустивши 
об’єднання на даному кущі, маємо надію 
в найближчому часі побачити реальні 
кроки від кожної з вище перелічених 
громад на спільне майбутнє в межах 
Лисецької ОТГ.

Підготувала О. САКОВСЬКА 

Дорогі співвітчизники!
Щиро вітаємо вас із визначним загальнонаціональним святом – Днем Кон-

ституції України! 
Прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Основного Закону 

стало вікопомною віхою в історії України, сучасного державотворення.
На жаль, за 21 рік Конституція не стала для усіх нас, а передовсім для носіїв 

влади, тим непорушним стрижнем, довкола якого мають проходити публічні сус-
пільні процеси.  Відтак, усім нам потрібно ще багато зробити, щоб законність ста-
ла найвищим критерієм верховенства права і демократичних принципів розвитку 
держави, громадянського суспільства, свободи особистості.

Нехай це свято додає нам сил та впевненості для досягнення того дня, коли 
запанує «в своїй хаті своя правда, і сила, і воля...».

Фракція «Батьківщина» в Тисменицькій районній раді,
Василь ГЛАДУН, депутат обласної ради
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Землю – на ринок?
Безсумнівно, родючі чорноземи – найцінніший природній ресурс держави, 
а відтак зберегти їх — наш обов’язок. Тож ведучи останніми роками гостру 
полеміку про земельну реформу, фахівці ставили перед собою завдання за-
пустити ринок землі і при цьому захистити інтереси селян. Дискусії, що пер-
шочергово відбувалися між міжнародними та українськими експертами, 
аграріями та науковцями на найвищому рівні минулої п’ятниці, 16 червня, 
пройшли й на Прикарпатті. 

У просторому залі Івано-Франків-
ського обласного об’єднання ВУТ «Про-
світа» імені Тараса Шевченка жвавий по-
лілог під час засідання круглого столу 
«Про ринок земель сільськогосподар-
ського призначення» вели столичні екс-
перти, представники Мінагрополітики, 
депутати Верховної Ради України Ми-
хайло Довбенко, Анатолій Матвієнко, 
Леонід Козаченко та обранці обласної 

ради, очільники районних державних 
адміністрацій, голови об’єднаних тери-
торіальних громад, керівники фермер-
ських господарств краю, представники 
агрохолдингів. Відкриваючи засідання 
,очільник Івано-Франківщини Олег Гон-
чарук акцентував, що питання продажу 
земель сільськогосподарського призна-
чення хвилює чи не кожного громадя-
нина України, оскільки, згідно із офіцій-

ними даними, майже 75% її знаходить-
ся у приватній власності. Відтак уже не 
перший рік активно ведеться полеміка  
щодо необхідності запровадження рин-
ку землі, і цей процес, на його думку, є 
складним та, як засвідчили реалії, ще й 
тривалим, бо потребує виважених та кон-
солідованих рішень. Голова ОДА запев-
нив присутніх, що позиція Франківщини 
щодо даного питання буде узгоджувати-

ся із громадськістю краю. Свідченням 
цьому став зініційований обранцями об-
ласної ради круглий стіл, модератором 
якого стала перший заступник голови 
ОДА Марія Савка. 

Зі слів виконуючого обов’язки на-
чальника управління Держгеокадастру 
в Івано-Франківській області Віталія Се-
менюка, наразі в Україні площа земель 
сільськогосподарського призначення 

становить 42,7 млн, га 10,4 з яких під-
падають під можливість продажу, на 27 
млн га накладено мораторій на відчу-
ження, на 5,3 млн га мораторій не роз-
повсюджується. Поки триває морато-
рій заборонені: купівля/продаж земель 
сільськогосподарського призначення, 
зміна цільового призначення, внесен-
ня до статутного капіталу та даруван-
ня. Натомість дозволено передавати у 
спадок, надавати інвесторам за угоди 
про розподіл продукції, обмінювати на 
іншу земельну ділянку. 

Саме мораторій на продаж землі 
«краде» у 6,9 мільйонів власників паїв 
до 50% потенційного доходу через низь-
ку вартість оренди землі, яка в нашій 
країні є однією з найнижчих в Європі. 
За даними Держгеокадастру, середній 
орендний платіж 2016 року становив 1 
тисячу гривень за гектар, тоді як в краї-
нах ЄС – 200 євро. Зі слів нардепа Анато-
лія Матвієнка, як свідчить  досвід країн 
Центральної та Східної Європи, ціна на 
земельні ділянки і вартість оренди піс-
ля відкриття ринку землі зростає. Окрім 
того, власники паїв, які не бажають бу-
ти фермерами, зможуть продати паї і 
використати кошти на власний розсуд. 

«Якщо ми хочемо реформ, то не 
можна стояти на місці, — переконував 
народний депутат Михайло Довбенко, 
— бо мораторій і орендні відносини при-
зводять до споживацького використан-

ня землі, залишаючи громадян безправ-
ними власниками земельних ділянок, 
які тільки можна здавати в оренду за 
копійки...» 

Рухаючись у європейському век-
торі, обранця турбує товариство Украї-
ни на світовій арені, де вона належить 
до шести країн-аутсайдерів: Північна 
Корея, Конго, Венесуела, Куба, Таджи-
кистан, де ще діє мораторій на продаж 
сільськогосподарської землі. 

Експерти переконують, що кінце-
вим результатом реформи має стати до-
бробут людей, які працюють на землі, 
та загалом розвиток країни. Продовжу-
ючи мораторій на продаж землі, краї-
на протягом двох десятиліть втрачала 
шанс на розвиток громад, а реформа 
обросла колом супротивників – попу-
лістів-політиків. Прихильники рефор-
ми наголошують, що через відсутність 
вільного обігу землі країна роками не 
отримувала мільярди гривень, відтак 
люди, маючи у своїй власності цінний 
актив, не багатіли. Тому уряд розро-
бив власний законопроект земельної 
реформи, який вже у найближчому ча-
сі буде скерований на затвердження в 
український парламент. 

Навіть у даному законопроекті не 
передбачені ризики для всіх гравців аг-
роринку. Скажімо, право купувати та про-
давати землю матимуть лише фізичні 
особи-громадяни України. Проте задля 

унеможливлення надмірної концентра-
ції землі в одних руках буде обмежен-
ня  – одна людина зможе придбати не 
більше 200 гектарів землі. 

Натомість якось не враховані ін-
тереси юридичних осіб. Так уряд лік-
відовує можливість скуповувати паї 
селян агрокомпаніями, підмічає пред-
ставник Агрохолдингу «Мрія» Василь 
Алексеєнко, що орендує на Прикар-
патті майже 12 тисяч гектарів землі.  
З його слів,  для агрохолдингів існує 
ризик при переукладенні договорів 
із пайовиками. Проте за наслідками 
жвавих дискусій, сподівається, що 
державні мужі приймуть законодав-
че рішення, яке піде на користь роз-
витку як малого, так і середнього та 
великого фермерства.

З острахом очікує реформи й се-
редній фермер. «Відкривши ринок 
землі, звідки візьму достатньо обо-
ротних коштів, аби викупити землі, 
які орендую та обробляю роками, — 
аргументує очільник ВТФ «Угринів» 
Василь Воловець. — Законопроектом 
мають бути визначені рівні умови для 
усіх учасників агроринку при викупі з 
аукціонів землі: чи це дрібний фермер, 
а чи земельний латифундист. Тоді ре-
форма буде дієва». 

«Якщо зволікатимемо із реформою, 
то скоро не буде кому обробляти землі, 
— наголошує очільник Старолисецької 
сільської ради Анатолій Лущак. – Весь 
ринок землі зараз перебуває у тіньово-
му обігу. Якщо буде дозволений продаж, 
то в першу чергу селянин зможе ско-
ристатися правом власності на землю. 
Звісно ж, усі фермерами не стануть, від-
так вирішуватимуть, що з нею робити: 
продавати чи обробляти. Проте одразу 
ж треба законодавчо захистити дріб-
них і середніх фермерів». 

Ведучи полеміку із столичними гос-
тями, прикарпатські аграрії дали їм до-
ручення при прийнятті реформи врахо-
вувати національні інтереси, і в жодному 
разі не забувати про українців. 

Оксана САКОВСЬКА 

Свято медиків у період реформи
15 червня в актовій залі Лисецької центральної районної лікарні відбулись 
урочисті збори з нагоди Дня медичного працівника, в яких взяли участь голова 
Тисменицької районної державної адміністрації Іван Семанюк та заступник 
голови районної ради Ігор Федоришин, керівники медичних закладів району, 
лікарі, фельдшери, медичні сестри, ветерани галузі.

«Маю велику честь привітати з про-
фесійним святом і працювати з медич-
ною спільнотою Тисменицького району. 
Хочу подякувати всім, хто кожного дня 
надає медичну допомогу мешканцям 
району, а це більше 500 медичних пра-
цівників, до двох тисяч проведених опе-
ративних втручань щорічно. Безмежна 
вдячність за жертовність, за працю, за 
найбільшу відповідальність — людські 
життя», — розпочав, відкриваючи урочис-
ті збори, головний лікар комунального 
закладу «Лисецька ЦРЛ» Тарас Скоро-
пад. Він також подякував тим медичним 
працівникам, які не побоялись викона-
ти свій професійний і громадянський 
обов’язок в зоні проведення АТО.

«Галузь охорони здоров’я сьогодні 
переживає непростий час. Ми не може-
мо обійтись без реформування та впро-
вадження сучасних методів управління, 

але ми повинні зберегти професіоналів», 
— завершив Тарас Скоропад.

У вітальному слові голова районної 
державної адміністрації Іван Семанюк 
підкреслив, що наше життя неможли-
во уявити без медичних працівників, а 

також зазначив, що завдяки підтрим-
ці органів місцевого самоврядування 
поліпшується матеріально-технічне за-
безпечення медицини на місцях, співфі-
нансуються важливі районні програми. 
Від професійної майстерності, активної 
життєвої позиції медичних працівників, 
вважає заступник голови районної ради 
Ігор Федоришин, залежить здоров’я жи-
телів району, усієї нації. Водночас вони 
підкреслили, що моральний обов’язок 
влади — зробити так, щоб людям у бі-

лих халатах жилося краще, щоб були 
створені всі умови для їхньої ефектив-
ної роботи.

За сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм, чуйність і милосердя, ва-
гомий особистий внесок в справу охо-
рони здоров’я жителів Тисмениччини 
та з нагоди професійного свята кращих 
медичних працівників району було на-
городжено Почесними грамотами ДОЗ 
ОДА, Лисецької ЦРЛ, Подяками РДА та 
районної ради.

Микола СЕМЕНІВ, завідувач 
інформаційно-аналітичного відділу 

Лисецької ЦРЛ

Відкритість даних в Україні: 
що змінилось за три роки?
Скільки часу може зайняти похід до державної установи? Години або й цілий день. На-
магаючись отримати певну довідку або дозвіл, громадянам часто доводиться простою-
вати довжелезні черги, оббиваючи пороги кабінетів і даремно витрачаючи час та нерви. 
Та чи варто йти на такі жертви, якщо у більшості європейських країн цей процес давно 
автоматизований? З 2015 року в Україні все більше державної інформації  переходить в 
онлайн простір. Сьогодні на єдиному порталі зібрано понад 16 тисяч різноманітних від-
критих даних, які можна вільно і безоплатно використовувати. Центр громадянського 
моніторингу та контролю дослідив, які зміни відбулись у галузі відкритих даних та яку 
державну інформацію можна отримати, не виходячи з дому.

Відкрити, щоб контролювати владу
У квітні цього року були опубліко-

вані міжнародні рейтинги відкритос-
ті даних Open Data Index та Open Data 
Barometer, у яких Україна зайняла 24 і 
44 місце відповідно. У рамках першого 
рейтингу країна піднялася на 30 пунктів 
в порівнянні з минулим роком, а в дру-
гому — на 18. Відкриті дані — це інфор-
мація державних органів у публічному 
доступі, якою може скористатись ко-
жен українець. Що це означає для нас? 
Це насамперед прозорість та контроль 
за діяльністю органів влади. Вперше 
за час незалежності громадяни мають 
вільний доступ до більшості державної 
інформації. Згідно з даними рейтингів, 
максимально відкритою є інформація 
про держбюджет і реєстрації компаній з 
обмеженою відповідальністю. І що важ-
ливо, Україна демонструє готовність від-
кривати інформацію далі.

Публікація державних даних почалась 
2015 року зі створення Єдиного державно-
го веб-порталу відкритих даних. Сьогодні 
на сайті data.gov.ua доступно понад 16 ти-
сяч даних у 15 сферах, зокрема про подат-
ки, транспорт, будівництво, землю та соці-
альний захист. Тепер кожен громадянин 
може подивитись звіти про використання 
бюджетних коштів та відслідкувати, як дер-
жава розпоряджається його податками.

Різні ініціативи використовують 
відкриті дані, щоб зробити життя горо-

дян комфортнішим. Наприклад, у Льво-
ві розробили мобільний додаток, який 
дозволяє стежити за графіком руху гро-
мадського транспорту. На основі даних 
зовнішнього незалежного оцінювання 
проект texty.org.ua створив рейтинг шкіл 
України. Тепер кожен охочий може зайти 
на сайт і подивитися, наскільки якісні 
знання дає та чи інша школа.

«Раніше розрізнені урядові дані, які 
знаходилися у відкритому доступі, важ-
ко було використовувати чи навіть зна-
йти. Тепер українські розробники та ак-
тивісти можуть використовувати зібра-
ні та систематизовані на цьому порталі 
набори юридичних, фінансових, тран-
спортних, демографічних, культурних, 
соціальних та інших даних», — пояснює 
засновник громадянської платформи 
SocialBoost Денис Гурський.

Прозорі закупівлі
Запровадження системи електронних 

закупівель ProZorrо стало однією з найваж-
ливіших змін на шляху до відкритості. З 
серпня минулого року всі тендери, вартість 
яких перевищує 200 тис. грн для товарів 
і послуг та 1,5 млн грн для робіт, мають 
здійснюватися через електронні закупівлі. 
Сьогодні будь-який громадянин України, 
а не лише учасник тендерів, може слідку-
вати за чесністю закупівель таких вели-
ких держпідприємств, як «Укрзалізниця», 
«Енергоатом» чи «Укренерго». 

 Закінчення на 5 стор.

Олег Гончарук з народними депутатами Л. Козаченком, А. Матвієнком, М. Довбенком
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Депутатська збірна 
— перша в Україні

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
У цьому виді честь Прикарпаття захи-

щали голова Тисменицької районної ради 
Роман Крутий; депутат Тисменицької ра-
йонної ради, керуючий справами виконав-
чого апарату районної ради Юрій Проценко; 
депутат Тисменицької районної ради Іван 
Тимчук;  депутат Підліської сільської ради 
Василь Кучера та по одному представнику 
Городенківщини, Косівщини, Рогатинщини  
та Богородчанщини. 

У групі з футзалу (з 18 команд) грали 
чотири команди – з Харківської (пере-
можний гол у ворота команди Харків-
ської області забив Іван Тимчук), Доне-
цької, Львівської, Івано-Франківської 
областей. Івано-Франківська область 
вже вкотре виборола перше місце. В 
¼ (з командою Полтавської області), 
½ (з командою Житомирської області, 
де вирішальних і переможних два голи 
у ворота цієї команди забив Юрій Про-
ценко) фіналу та в фіналі (з командою 
Черкаської області) прикарпатці здобу-
ли заслужену перемогу, жваво обіграв-
ши всіх суперників та зайнявши перше 

місце в заліку. Роман Крутий, який рішу-
че виборював перемогу в футзалі, був 
єдиним головою районної ради, що взяв 
участь у змаганнях, із 23 депутатів від 
Івано-Франківської області.

У змаганнях з настільного тенісу 
участь брала депутат Новокривотульської 
сільської ради Тисменицького району Ма-
рія Гоцуляк, яка серед усіх учасників зма-
гань із цього виду спорту посіла четверте 
місце, що теж принесло немалу долю очок 
у здобутті першого загальнокомандного 
місця команді з Івано-Франківщини. Ра-
зом із депутатом Городенківщини Ігорем 
Терлецьким, принесла прикарпатцям 53 
очки, що відповідало ІІ загальнокоманд-
ному місцю у настільному тенісі.

Варто відмітити, що офіційним пред-
ставником збірної Івано-Франківської 
області на VІ Всеукраїнській спартакіаді 
був депутат Івано-Франківської обласної 
ради,  заступник керівника виконавчо-
го апарату Тисменицької районної ради 
Михайло Королик.

«Чемпіоном стати значно легше, 
аніж підтвердити це звання! — написав 

після тріумфу в мережі Фейсбук голова 
Івано-Франківської обласної ради Олек-
сандр Сич, який успішно виступав у во-
лейбольній збірній. — У важкій боротьбі 
збірна команда депутатів Прикарпаття 
знову стала чемпіоном Всеукраїнської 
спартакіади у загальному заліку зі всіх 
видів спорту — волейболу, футзалу, на-
стільного тенісу, шашок та шахів. При 
цьому чемпіонське звання у своїх видах 
підтвердили волейболісти та футболіс-

ти. Це дуже важливо для поширення в 
Україні доброї слави про Прикарпаття 
і для пропаганди спорту та здорового 
способу життя! Вітаю всіх членів збірної 
команди депутатів Прикарпаття! Вітаю 
весь депутатський корпус області! Дя-
кую всім, хто за нас вболівав!»

Фото Мар’яни ГРИНЕЧКО  
та офіційного сайту 

Тисменицької районної ради

Спорткалейдоскоп
  ФУТБОЛЬНА АРЕНА 

За тур 
до апогею
Минулі вихідні наблизили амато-
рів шкіряного м’яча до апогейної 
розв’язки чемпіонату та першо-
сті Івано-Франківської області та 
Тисменицького району. Попереду 
ще один напружений вік-енд, аби 
федерація футболу визначила най-
кращі футбольні колективи сезо-
ну-2016/2017. 

Чемпіонат Тисменицького району. 
21-ий тур: ФК «Клубівці» — «Сокіл» Чука-
лівка (юнаки – 1:1; дорослі – 2:4); «Ура-
ган» Черніїв — «Дружба» Драгомирчани 
(2:2; 4:1); «Бистриця» Старий Лисець – 
«Колос» Братківці (6:0; 2:2); «Козацький 
острів» Чорнолізці – «Стримба» Липівка 
(1:0; 5:0); ФК «Радча» — «Авангард» За-
гвіздя (1:0; 0:1).

Першість району. Юнаки. 5-ий 
тур. 1-6 місця: «Дністер-Рітас» Побе-
режжя – «Фортуна» Березівка — 1:1; 
«Оболонь» Милування — ФК «Угри-
нів» — 3:2; ФК «Марківці» — ФК «Віль-
шаниця» — 1:3.

7-12 місця: «Інтербур» Єзупіль – 
«Цегельник» Нові Кривотули — (гра пе-
ренесена); «Сокіл» Угринів — «Козаць-
кий острів-2» Чорнолізці — -:+; «Колос» 
Пшеничники — ФК «Майдан» — +:-.

Дорослі. 5-ий тур. 1-6 місця: «Ко-
зацький острів-2» Чорнолізці – «Дністер-
Рітас» Побережжя — 3:2; ФК «Угринів» — 
«Оболонь» Милування — 7:2; «Прикарпат-
тя» Підлужжя – «Сокіл» Угринів — 10:2. 

7-12 місця: ФК «Вільшаниця» — «Це-
гельник» Нові Кривотули – 3:3; «Інтер-
бур» Єзупіль — ФК «Марківці» — 0:2; ФК 
«Майдан» — «Фортуна» Березівка – 1:4.

Кубок Тисменицького району. Ре-
зультати матчів ½ фіналу серед юнаць-
ких складів: 

«Сокіл» Підлісся — «Сокіл» Чукалів-
ка  (2:1; матч-відповідь — 0:4); ФК «Рад-
ча» — «Бистриця» Старий Лисець (1:5; 
матч-відповідь — -:+).

½ фіналу серед дорослих складів: 
ФК «Радча» — «Ураган» Черніїв — 4:7; 
«Козацький острів» Чорнолізці — «Ко-
лос» Братківці — 2:1. Матчі-відповіді — 
22 червня. 

Фіналістами Кубка району, який від-
будеться наступної середи, 28 червня, на 
місцевому стадіоні м. Тисмениця, ста-
нуть команди, які за результатами двох 
матчів продемонструють кращі показ-
ники. Початок матчів: о 15.00 — юнаки, 
17.00 — дорослі. 

На обласній арені. Чемпіонат. І лі-
га. 25-ий тур: «Вихор» Ямниця – «Колос 
Городенківщини» Городенка — 0:3. ІІ лі-
га. 25-ий тур: «Сокіл» Павлівка – НФК 
«Бурштин» — 2:5; «Покуття» Снятин — 
«Хутровик» Тисмениця – 3:1. 

ДЮФЛІФО. U-18. Чемпіонат. 25-ий 
тур: «Колос Городенківщини» Городенка 
– «Вихор» Ямниця – 0:3. За тур до 
завершення чемпіонату можемо віта-
ти ямничан із «бронзою» у обласно-
му чемпіонаті. Позаяк у завершаль-
ному турі вони зустрічатимуться із 
гравцями ФК «Калуш», які, посідаючи 
п’яте місце у турнірній таблиці, від-
стають від «Вихора» на вісім очок. 

Першість. 25-ий тур: «Сокіл» Пав-
лівка – НФК «Бурштин» — 4:3; «Покут-
тя» Снятин – «Хутровик» Тисмениця 
– 1:4. Наразі павлівчани на одне очко 
випереджають гравців «Хутровика», 
займаючи третє місце турнірної та-
блиці. Саме в останньому турі, де на 
тисменицькому стадіоні зійдуться оби-
два представники Тисмениччини, вирі-
шиться доля третього місця. Тож, цієї 
неділі, 25 червня, о 15.00 запрошуємо 
на цікавий поєдинок завершального 
туру обласної першості. 

За даними офіційного сайту ФФУ

Народні обранці: М. Королик, І. Тимчук, М. Гоцуляк, Р. Крутий, Ю. Проценко, В. Кучера

І. Терлецький та М. Гоцуляк принесли «срібло» нашій збірній

Сторінку підготувала 
Оксана САКОВСЬКА

  УСПІХ

«Срібло» з Німеччини
Не перестає захоплювати вдалими виступами на європейській арені член на-
ціональної паралімпійської збірної Василь Петрунів. 

Тисменичанин, що після вдалих ви-
ступів у Словенії та Словаччині значно 
підвищився у рейтингу, і станом на пер-
ше червня згідно з рейтингом Міжнарод-

ної федерації настільного тенісу  посідає 
восьму позицію серед спортсменів тре-
тього класу, з 13 по 18 червня виборю-
вав першість на престижних змаганнях 

з настільного тенісу 4th Bayreuth Open 
у місті Байрот, що у північній Баварії. 

Варто відмітити, що український те-
нісист склав суперництво у своєму кла-
сі спортсменам з інших країн. Загалом 
конкурували за світові рейтингові очки, 
медалі і призові 286 гравців з 36 країн. 
Напруженими видалися як парні, так ін-
дивідуальні змагання. Український дует 
Василя Петруніва та Олександра Єзика 

вийшов з груп з найкращими показни-
ками, обійшовши чехів та американців. У 
півфіналі суперниками були словаки. Здо-
бувши перемогу, далі довелося мірятися 
спритністю за тенісним столом із госпо-
дарями змагань, які в підсумку обійшли 
наш дует. Відтак українці стали другими. 
Аналогічну — «срібну» — відзнаку ще й в 
особистому розряді везе з Німеччини наш 
паралімпієць.   

Перші у футзалі

Призери змагань

Марія Гоцуляк змагається за першість у настільному тенісі
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Вітаємо!
День народження — свято осо-

бливе для кожного з нас. Воно спо-
внює кожного святковим настроєм, 
радістю. Тож з цієї нагоди районна 
рада та райдержадміністрація щиро 
здоровлять:

ВЛАШИНА Івана Миколайовича, 
24.06.1982 р. н., секретаря Чукалів-
ської сільської ради;

ГРИНІВСЬКУ Любов Василівну, 
24.06.1959 р. н., головного спеціаліс-
та загального  відділу апарату район-
ної державної адміністрації;

ДАНИЛЮКА Петра Васильовича, 
27.06.1956 р. н., директора районного 
центру зайнятості;

КАШУБУ Петра Миколайовича, 
27.06.1963 р. н., сільського голову с. 
Добровляни;

СМОЛІЙ  Галину  Романівну, 
27.06.1962 р. н., консультанта відді-
лу  документального забезпечення та 
контролю виконавчого апарату район-
ної ради;

ШУНТОВУ Оксану Євгенівну, 
28.06.1959 р. н., завідуючу Ямниць-
кого дитячого дошкільного закладу 
«Зіронька»;

БАЛАН Ольгу Іванівну, 28.06.1968 
р. н., директора Драгомирчанської ЗОШ 
І-ІІ ст.;

ПАВЛЮКОВИЧ Уляну Володими-
рівну, 29.06.1984 р. н., адміністратора 
центру надання адміністративних по-
слуг районної державної адміністрації;

РЕВ’ЮКА Ярослава Ярославовича, 
30.06.1965 р. н., голову фермерсько-
го господарства «Рев’юк» (с. Старий 
Лисець);

ПТАШНИК Олександру Богданів-
ну, 30.06.1967 р. н., секретаря Стрига-
нецької сільської ради.

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Офіційно
Шановні колеги – державні службовці Тисмениччини!

Вітаємо вас із професійним святом – Днем державної служби, яке відзнача-
ється 23 червня!

Держава і суспільство спроможні вирішувати завдання лише за умови ціле-
спрямованої, високопрофесійної і енергійної роботи державного апарату. Тому 
надзвичайно важливо, щоб працювали у цій системі високоморальні, професійно 
підготовлені, ініціативні, відповідальні і талановиті люди, віддані своєму народові.

На державних службовців покладено відповідальне завдання – бути провід-
никами державної політики в усіх сферах життєдіяльності, спрямовувати свій до-
свід, професіоналізм і знання на забезпечення сталого розвитку регіону, соціаль-
ного захисту його жителів. 

З нагоди свята щиро бажаємо вам міцного здоров’я, вірності і відданості об-
раній справі, творчого натхнення, благополуччя та добра. Нехай мудрими будуть 
ваші дії, а щоденна діяльність знаходить повагу й довіру громадян до органів вла-
ди. Хай кожен день буде наповнений радістю, добрим самопочуттям, родинним за-
тишком та гарним настроєм, а ваші енергійність, душевність і людяність сприяють 
зміцненню авторитету управлінця та новим успіхам на благо України.

Голова районної державної адміністрації              Голова районної ради
   Іван СЕМАНЮК           Роман КРУТИЙ

Тисменицька районна рада  оголошує конкурс 
про передачу в оренду нерухомого майна частини 

нежитлового приміщення спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст району 
1. Коротка характеристика об’єкта оренди: частина нежитлового приміщен-

ня Тисменицької районної ради загальною площею 29,5 кв. м, що знаходяться 
за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, 
вул. Галицька, 20. Балансоутримувач:  Тисменицька районна рада. Умови кон-
курсу: ефективне використання приміщення за цільовим призначенням; роз-
мір орендної плати становить (визначений відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати та порядок використання плати за оренду об’єктів майна, що 
належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста ра-
йону, затвердженої рішенням районної ради від 24.06.2011) 1 074,30 грн (без 
ПДВ) за місяць; оплата застави у конкурсі становить 6 445,80 грн.

2. У конкурсі можуть брати участь юридичні особи незалежно від форми 
власності та фізичні особи, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької ді-
яльності.

3. Переможцем конкурсу буде визначено учасника, який запропонує найвищу 
орендну плату при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

    Внесена застава за участь у конкурсі підлягає зарахуванню в рахунок 
подальших платежів за використання приміщення. У разі відмови переможця 
конкурсу від укладення договору оренди, застава поверненню не підлягає. Пе-
реможець зобов’язаний укласти договір оренди в 10-денний термін з дня схва-
лення протоколу засідання конкурсної комісії районною радою.

4. Для участі у конкурсі учасники знайомляться з умовами конкурсу і по-
дають на розгляд комісії з проведення конкурсу на право оренди майна спіль-
ної власності територіальних громад сіл, селищ міст району  такі документи: 
а) заяву на участь в конкурсі у двох примірниках; б) оригінал платіжного доку-
мента про сплату застави за участь у конкурсі; в) інформацію про банківські 
рахунки, на які буде повертатися заявникові застава за участь у конкурсі у ви-
падку його поразки; г) зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов 
конкурсу, у тому числі зобов’язання щодо сплати орендної плати, яка буде ви-
значена за результатами конкурсу; д) копії установчих документів, засвідче-
них печаткою заявника.

5. Заставу за участь у конкурсі перераховують на :
Тисменицька районна рада р/р 31556201350654 ГУ ДКСУ в Івано-Франків-

ській області МФО 836014 Код ЄДРПОУ 04054487
6.  Прийняття заяв і документів, зазначених у пункті 4, здійснюється до 

17.00 04.07.2017 за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, 
м. Тисмениця, вул. Галицька, 17  каб. 310.

Матеріали, які надійшли після встановленого терміну, не розглядаються і  
повертаються учаснику конкурсу.

7. Конкурс відбудеться 7 липня 2017 року о 10.00 за адресою: Івано-Фран-
ківська область, м. Тисмениця, вул. Галицька,17 каб. 315.

Контактні телефони: 2-41-30.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування.

Голова конкурсної комісії І. ФЕДОРИШИН

Управління соціального захисту населення Тисменицької районної державної 
адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – 

спеціаліста відділу опрацювання заяв та прийняття рішень 
(на час навчання в магістратурі державної служби основного працівника)

Основні вимоги до кандидатів: освіта базова вища за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (еко-
номічна, юридична), володіння персональним комп’ютером 
на рівні користувача.

Додаткову інформацію щодо основних функціональ-
них обов’язків, розміру та умов праці надають кандида-
там працівники кадрової служби Управління соціально-
го захисту населення Тисменицької районної державної 
адміністрації.

Документи від кандидатів приймаються протягом 30 
календарних днів з дня оголошення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, 
до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляється, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та 
надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння дер-

жавною мовою;
6) заповнену особову картку встановленого зразка; 
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функ-

цій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Документи приймаються до 17.00 24 липня 2017 року.
До документів можна подавати додаткову інформацію 

стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня 
і репутації.

Подавати заяву та інші документи можна за адресою: 
м. Тисмениця, вул. Липова, 7, каб. 8, тел.: 2-41-16. 

Мешканка Івано-Франківська 
скаржиться на Добровлянського голову

Сьомого червня в Тисменицькій райдержадміністрації зареєстрували скаргу 
жительки Івано-Франківська Кіфлюк Л. М. на недавно обраного сільського 
голову Добровлян Петра Кашубу. Копію своєї заяви пані Леся Кіфлюк надала 
й редакції та наполягає на її оприлюдненні. У заяві на ім’я голови РДА Івана 
Семанюка написано:

«Звертаюся до Вас з проханням роз-
глянути мою скаргу щодо голови сіль-
ської ради с. Добровляни п. Кашуби П. 
М., який неадекватно повівся зі мною, 
в той час, коли мені було дуже важко 
на душі.

На Зелені свята я похоронила свого 
молодого чоловіка після тяжкої невилі-
ковної хвороби. Перед смертю його воля 
була похоронити в моєму рідному селі, 
де проживали мої рідні бабуся з діду-

сем. Батьки мої оплачують всі послуги 
за будинок і землю, церкву.

Коли я звернулася до нього, що я хо-
чу похоронити чоловіка біля своїх рідних, 
він по хамськи відповів мені: «Я сказав 
ховати там, де я говорю один раз. Або 
хороните там, де я сказав, або взагалі 
не хороните».

Хіба в такий скрутний час відпові-
дає голова, якому люди довірили і на-
діялися на людську підтримку?

Прошу  Вас  розглянути  мою 
скаргу і з розумінням поставитися 
до  мого  звернення.  Якщо  ця  «лю -
дина» не  відповість  за  свій  вчи -
нок ,  то  я  буду  звертатись  і  далі  у 
вищі  органи…»

У своїй відповіді Тисменицька РДА 
вказала, що відповідно до законодав-
ства органи виконавчої влади та їх по-
садові особи не мають права втручатися 
в законну діяльність органів місцевого 
самоврядування.

Добровлянський голова пояснив 
нам, що ще до того інциденту гово-
рив перед громадою, в присутності 
священика, про дотримання порядку 
на кладовищі, зокрема, про те, щоб 
не здійснювати поховання хаотич-
но , де кому забажається. Власне , 
через те й виникла така конфлік-
тна ситуація.

Тисменицький районний військовий комісаріат пропонує вакантні посади 
у військових частинах ЗСУ, які дислокуються на території  

Івано-Франківська та області: Коломия, Делятин, Ценжів, м. Івано-Франківськ
Приймають громадян призовного віку, які мають вищу, 

професійно-технічну, повну або базову  середню освіту і не 
проходили строкової військової служби, військовозобов’язані, 
а також жінки (обов’язкова згода від командира частини), 
які не мають військових звань офіцерського складу з від-
повідною освітою та спеціальною підготовкою.

Грошове забезпечення осіб рядового, сержантського і стар-
шинського складу — від 7000 до 8500 грн, а також раз на рік на-
дають: матеріальну допомогу для вирішення соціально-побуто-
вих  питань у розмірі місячного окладу грошового утримання; 
грошову допомогу на оздоровлення у разі надання щорічної 
чергової відпустки у розмірі місячного грошового забезпечення.

Для контрактників, які проходять службу в зоні 
проведення АТО, встановлено додаткову грошову ви-

нагороду від 4200 до 6000 гривень. Також є  можли-
вість отримання вищої цивільної освіти за освітнім 
ступенем “бакалавр».

Для жителів Тисменицького району, хто прийняв рішен-
ня вступити на військову службу за контрактом, встанов-
лено грошову допомогу в розмірі 2000 гривень за рахунок 
коштів місцевого бюджету.

Детальну інформацію можна отримати в Тисмениць-
кому районному військовому комісаріаті. Перелік вакант-
них посад постійно оновлюється на підставі заявок з вій-
ськових частин.

Звертайтеся, чекаємо за адресою: м. Тисмениця, вул. 
Липова, 7, Тисменицький районний військовий комісаріат. 
Тел.: (0342) 55-28-14, 096 327 27 57.

Відкритість даних в Україні: 
що змінилось за три роки?

 Закінчення. Поч. на 3 стор.
За інформацією Міністерства еконо-

міки і торгівлі України, на травень цього 
року загальна економія за завершеними 
закупівлями перевищила 16,7 млрд грн. 
Заступник міністра економічного розви-
тку і торгівлі Максим Нефьодов впев-
нений, що електронна система сприяє 
підвищенню довіри бізнесу і спрощує 
його доступ до державних торгів, а та-
кож дозволяє громадський контроль.

Варто зазначити, що ProZorro є 
обов’язковим також для місцевих ор-
ганів влади, комунальних підприємств 
та інших організацій, які використову-
ють кошти платників податків. Проте у 
МЕРТ неодноразово публікували інфор-
мацію про спроби саботажу на місцево-
му рівні. Хоча офіційно багато замовни-
ків заявляють про готовність проводити 
електроні закупівлі, деякі досі шукають 
спосіб, як обійти систему.

«Хотів би наголосити і звернутися 
до кожного керівника в регіонах — є у 
вас система електронних закупівель, 
використовуєте ви її — це дуже добрий 
знак. Не використовуєте — це «жовта 

картка», що у вас є певна мотивація до 
того, щоб уникати прозорості дій при тен-
дерних закупівлях», — зауважує Прези-
дент України Петро Порошенко.

Відкриті міста
Згідно з результатами досліджен-

ня Transparency International Україна, 
п’ятірка найбільш прозорих муніципа-
літетів виглядає так: Кропивницький, Ки-
їв, Івано-Франківськ, Миколаїв та Львів. 
Експерти оцінювали кількість наданої 
інформації громадянам, якість заходів 
боротьби з корупцією та відкритість до-
ступу до інформації для громадян. Кро-
пивницький став першим завдяки від-
критим даним у таких сферах, як кому-
нальне майно, бюджетування та контр-
акти, а також освіта. Уже сьогодні в міс-
ті використовується форма відкритого 
розподілу місць у дитячих садках, опри-
люднений перелік об’єктів, приміщень 
комунальної власності, які можна взяти 
в оренду. Також у лідери місто вивела до-
ступність та структурованість інформа-
ції на офіційному веб-сайті Кіровоград-
ської міської ради. Водночас аналітики 
відзначають, що найбільше інформації 

про роботу органів місцевої влади та за-
купівлі надає Київ. Львів отримав мак-
симум балів за сферу бюджетування та 
контракти, зокрема, в місті проводять 
бюджетні слухання та публікують звіти 
про виконання бюджету.

Для поліпшення електронної взаємодії 
місцевої влади і громадян Україна залучає 
досвід найкращих іноземних спеціалістів. 
Успішним прикладом є спільний українсько-
європейський проект EGOV4UKRAINE, який 
фінансується за рахунок коштів Європейської 
комісії. За словами керівника команди Марі 
Педак, проект спрямований на поліпшення 
процесу надання адміністративних послуг 
у місцевих громадах завдяки електронно-
му управлінню.

«Ми впевнені в тому, що процес ре-
форми децентралізації триватиме, стане 
частиною технічного впровадження і по-
ширюватиметься на всі галузі економіки. 
Сподіваємося, що цього року дедалі більше 
територіальних громад наслідуватимуть 
приклад тих, які запровадили надання ад-
міністративних послуг на місцях, працю-
ючи завдяки електронному управлінню», 
— зазначає представник ЄС в Україні До-
мінік Паппенгейм.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю
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Ямничани зробили 
дитячі майданчики

Усі люблять подарунки, а особливо діти. Для проведення веселих літніх ка-
нікул виконком Ямницької сільської ради разом з депутатами зробили для 
малечі чудовий подарунок – дитячі майданчики.
Одразу чотири відпочинкові зони 

для дітей за кошти сільського бюдже-
ту було облаштовано по різних куточ-
ках Ямниці. Для малечі тут є все: ігро-
вий комплекс із різноманітними гірка-
ми, перешкодами, гойдалки, карусель.

Майданчики поставили за два 
дні. Для цього було докладено бага-
то зусиль. Велику роботу по їх обла-
штуванню здійснили працівники ко-

мунального підприємства «Ямниця», 
директором якого є Руслан Савуляк. 
Спільними силами КП «Ямниця» та 
активних ямничан було очищено те-
риторії від сміття, чагарників та не-
безпечних дерев, забетоновано самі 
конструкції. «Приємно, що до робо-
ти долучилися і мешканці прилеглих 
вулиць, допомогли з прибиранням. 
Все ж таки коли є громадська ініці-

атива, то й робота швидше йде і ці-
нується більше. Дітки задоволені та 

проводять майже весь день, граючись 
на свіжому повітрі, а не біля екранів 

комп’ютерів», – зазначив директор 
КП «Ямниця» Р. Савуляк.

І батьки, і діти не приховували ра-
дості. Дякували депутатам, сільському 
голові Миколі Зелінському за турботу 
про дітей: «Тепер маємо де відпочити. 
Тут наші малюки награються і настри-
баються досхочу».

Микола Зелінський вкотре наголо-
сив, що його основна мета – це створити 
комфортні умови для щасливого життя 
в селі: «Діти – наша надія, вони повинні 
мати щасливе дитинство й відчувати 
увагу та опіку за будь-яких обставин». 
При зустрічах з мешканцями Ямниці М. 
Зелінський запевняв, що благоустрій 
дитячих зон відпочинку у селі буде про-
довжуватися і надалі, а навколо вста-
новлених конструкцій з’являтимуться 
зелені насадження, а при змозі – нові 
каруселі, гойдалки та атракціони.

Андрій СМІЖАК

Літо

Сільський голова Микола Зелінський та директор КП «Ямниця» 
Руслан Савуляк

Діти за мир в Україні
Минулої неділі на три години громадська організація «Вокальна школа Лани 
Данчук» за підтримки Тисменицької міської ради перетворила зал центру 
культури та дозвілля міста Тисмениця у привітну, гамірну та щасливу краї-
ну дитинства.

Щедра літня злива, що внесла ко-
рективи у місце проведення запланова-
ного заходу, трішки засмутила організа-
торів, що із просторої площі довелося 
переміститися у зал.  Проте, як виявило-
ся, нудьгувати тисменицькій малечі було 
ніколи, бо з появою на сцені ведучих, 
з роллю яких на відмінно справлялися 
Вероніка Левицька та Степан Йосипів, 
розпочалася весела мандрівка. 

Під час виступів юних підопічних 
Світлани Данчук із вокальної школи на 
сцені танцювали два десятки дітлахів 
разом із аніматорами: Марійкою Бойків, 
Іриною Левик, Ліліаною Мелих, Тарасом 
Данилюком, Романом Струтинським, які 
приміряли костюми добре знайомих су-
часній малечі мультиплікаційних героїв 
— Фіксіка, Пірата, принцеси Рапунцель, 
Губки Боба, Посіпаки. В той час інші ма-
люки вишикувалися у добрячу чергу, де 
вправні  Андрій Абрамчук, Софія Василик 
та Соломія Щербанюк робили їм аква-
грим, перетворюючи дівчаток у фей та 
метеликів, а хлопців – у чудернацьких 
героїв мультиків. 

По завершенні святкового концер-
ту пам’ятними медалями та спільними 
грамотами міський голова Степан Сво-
рак та засновник вокальної школи Світ-
лана Данчук відзначили юних вокаліс-

тів: Мирона Пасічного, Юліану Карпів, 
Юлю Янюк, Наталію Павлюкович, Євгена 
Скринника, Володимиру Пасічну, Вероні-

ку Пасічну, Вікторію Стельмах, Анаста-
сію Павлюк, Соломію Сьомкайло, Діа-
ну Семенчук, Вероніку Керкуш, Кароліну 
Микитин, Анастасію Молочняк, Дмитра 
Лесюка, Роксолану Гришко, Уляну Заду-
найчук, Вероніку Сенюк, Богдану Бабій. 

Спеціальним гостем свята став ко-
ломиянин Василь Свищук, який подару-
вав тисменичанам сольні номери. За-
любки виконав відомі пісенні композиції 
у дуеті зі Світланою Данчук. 

Дітлахи з нетерпінням очікували 
анонсованих організаторами веселих 
конкурсів та естафет, де сформованим 

аніматорами командам треба було про-
демонструвати вправність та ерудицію. 
Знайшли організатори й заняття для гос-
тей із сусідньої Польщі, котрі, перебува-
ючи на Прикарпатті разом із коорди-
натором проектів зі Східною Європою 
фонду для дітей та молоді «П’ястун» Кши-
штофом Павляком, вже вдруге завітали 
до Тисмениці. 

Пан Кшиштоф переказав щире за-
хоплення творчістю українських вока-
лістів і запевнив, що учасники вокаль-
ної школи невдовзі даруватимуть свій 
талант на польській землі. 

Польські школярі не були прости-
ми глядачами, бо разом із аніматора-
ми стали учасниками танцювального 
марафону, під час якого елегантний 
віденський вальс змінила запальна 
латина, слідом зазвучала українська 
«полька», далі – рок-н-рол, кан-кан, 
мега популярна сучасна польська піс-
ня, пісня ковбоїв, енергійна сальса, 
циганочка, східний танець живота, 

макарена та ламбада. Після такого 
конкурсу, де діти мовою танцю пере-
конали, що світ єдиний, бо іноземна 
делегація не потребувала послуг пе-
рекладача Аліни Чіркової, яка залюб-

ки разом із донькою долучилася до 
танцювального марафону, учасників 
очікувало несподіване нагородження 
грамотами та медалями. 

По завершенні усіх атракцій та 
конкурсів перемогла дружба: відтак 
усі учасники отримали пам’ятні ме-
далі та грамоти, а ще — спільне фото 
із аніматорами. 

Світлана Данчук разом зі своїми 
однодумцями Павлом Гусаком, Соло-
мією Соколюк, Олегом Олійником та 
активною молоддю, яка охоче попра-
цювала аніматорами та художниками, 
завдячуючи креативності, перетворили 
недільний день для тисменицької ма-
лечі у справжню казку із персонажами 
та забавами. А усміхнені щасливі дитячі 
обличчя засвідчили: коли радіють діти, 
то жодних конфліктів поміж дорослими 
бути не може.  

Оксана САКОВСЬКА 

Молоді та креативні організатори свята

Польські школярі під час танцювального марафону

Степан Сворак нагороджує вокалістів

Кароліна Микитин Діана Семенчук
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І категорія – «Старт» ІІ категорія – «Розвиток»

Учасники конкурсу Ініціативні групи,
новостворені СОК

Діючі СОК із досвідом діяльності  
від 2 років

Безповоротна допомога До 100 тис. грн. —

Без %-ва поворотна допомога До 200 тис. грн.
терміном до 2 років

До 500 тис. грн.
терміном до 2 років

Розмір співфінансування
з боку членів СОК Мінімум 20% Мінімум 50%
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«Самогубство – 
трагедія 

для людства…»
Самовільний вихід із життя — ве-
лика трагедія не тільки тому, що на 
Землі стало на одну людину менше, 
не тому, що даний акт несе горе та 
сльози рідним та близьким, а ще 
й тому, що причини та умови, які 
підштовхують до самогубства, за-
лишаються.

Проблема самодеструктивної по-
ведінки, тобто поведінки, спрямованої 
на фізичне знищення свого організму, є 
дуже актуальною та доволі делікатною, 
тому вимагає серйозних роздумів про ре-
альні причини, що штовхають людей на 
самогубство. При її вивченні випливає 
необмежена кількість питань, глибоких 
та складних. Так, щороку на Івано-Фран-
ківщині понад 160 людей накладають 
на себе руки. До того ж, кількість само-
губств зростає з кожним роком і, що 
найжахливіше, збільшується кількість 
самогубств, скоєних дітьми, вік яких стає 
дедалі молодшим. Фахівці наголошують, 
що суїциди є однією із трьох основних 
причин смертності в нашій країні.

Що ж може бути чинником самоде-
структивної поведінки? Як показують 
численні дослідження, істотно вплива-
ють на криву зростання самогубств еко-
номічні негаразди, бідність, безробіття, 
значні фінансові борги; дезорганізація 
сім’ї: смерть рідних, розлучення, відсут-
ність підтримки, конфлікти, зради, про-
вини, невдоволення собою, страх перед 
покаранням, почуття помсти; формуван-
ня нових суспільних поглядів, які не при-
ймаються особою; етичні, релігійні та 
економічні конфлікти.

У кожного рішення покінчити з жит-
тям є своя причина, так звана життєва 
криза, яка приводить до втрати сенсу 
життя. Через невирішену проблему лю-
дина занурюється в себе, відгороджу-
ється від оточення, втрачає апетит та 
сон і все частіше замислюється над пи-
танням: «навіщо жити далі?..» В такій 
ситуації людині важко звернутись за 
допомогою до рідних, друзів чи близь-
ких людей, важко висловити свій біль, 
проблему, переживання, щоб не здава-
тись для оточення «білою вороною», то-
му простішим і єдиним виходом із си-
туації бачить самогубство…

Життєву кризу не слід сприймати як 
покарання (заслужене або незаслужене). 
Швидше це сигнал до того, що необхід-
но приймати рішення, щось змінювати в 
житті і в самому собі. Зробити це нелегко. 
Тому в кризовій ситуації багато людей ді-
ють так, неначе нічого не відбувається, 
ніби відмовляючись визнавати існування 
проблеми. Інший популярний, але непро-
дуктивний спосіб невизнання наявності 
кризи – вживання психотропних засобів 
(алкоголю, транквілізаторів та інше), які 
дозволяють тимчасово пом’якшити про-
блеми. Але цим можна хіба відтерміну-
вати трагічну розв’язку.

Тому в гострих життєвих ситуаціях 
слід обов’язково шукати вихід: через ви-
користання зразка (уявити як би посту-
пила в схожій життєвій ситуації шано-
вана, авторитетна людина); отримання 
емоційної підтримки (не боятись розка-
зати про свою проблему); отримання 
інформації, адже кризові ситуації до-
сить типові, їх вирішення повинно від-
буватися за певним сценарієм за учас-
тю відповідних осіб. Важливо знати, як 
зв’язатися з ними й отримати допомо-
гу. У ряді випадків, на жаль, люди від-
мовляються від допомоги, вважаючи 
її принизливою для себе.

Звичайно, не забувати про розсла-
блення, тому що тривале напруження 
перешкоджає нормальному протікан-
ню психічних процесів (емоційному ре-
агуванню, продуктивному мисленню) 
що, в кінцевому результаті, ускладнює 
і блокує прийняття правильних раціо-
нальних рішень.

З матеріалів Тисменицького РВ УДСНС

Подорожуєш з дитиною? 
Підготуй аптечку

Літо — пора довгоочікуваних відпусток для батьків, а для діток — час весе-
лощів, омріяних подорожей та захоплюючих пригод. Збираючись у подорож, 
необхідно заздалегідь приділити увагу збору аптечки, щоб у разі необхідності 
надати допомогу дитині, та й дорослим згодиться. 

Обов’язково перед поїздкою про-
консультуйтесь у свого педіатра про ліки 
особисто для вашої дитини. Лікар дасть 
рекомендації щодо дозування та при-
йому ліків відповідно до віку та інших 
індивідуальних особливостей, врахує 
схильність до захворювань, можливість 
загострення захворювання (якщо таке є) 
під час подорожі, поінформує про стани, 
при яких негайно потрібно буде зверну-
тися до медиків. З’ясуйте, де можна бу-

де знайти лікаря та найближчу до місця 
вашого відпочинку лікарню.

Найчастіше при активному відпочинку 
у дітей трапляються травми, порізи, садна, 
подряпини, тому необхідно мати антисеп-
тики та бактерицидні засоби: спирт 70%, 
перекис водню 3%, зеленку або йод, ан-
тибактеріальну мазь, бинт, ватні диски, 
бактерицидний та простий лейкопластир.

Щоб запобігти укусам комах, необхідні 
профілактичні засоби, які наносять у ве-

чірній час (спреї, креми, мазі) відповідно 
до віку дитини, а також креми після укусів.

На випадок підвищення темпера-
тури слід узяти із собою жарознижу-
ючі та знеболюючі засоби. При розла-
дах травлення вам знадобляться енте-
росорбенти, ферменти, препарати для 
відновлення водно-сольового балансу, 
спазмолітики. При алергійних реакціях 
— протиалергійні препарати відповідно 
до віку дитини.

Профілактичні засоби для шкіри 
(креми, спреї) для захисту від ультра-
фіолетових променів, а також засоби 
при сонячних опіках — вкрай необхідні 
під час відпочинку. Слід мати зі собою 
предмети догляду та гігієни: вологі сер-
ветки, ватні диски, вушні палички; солеві 
розчини для промивання носових ходів 
та очні краплі для промивання очей; для 
діток раннього віку — відсмоктувач сли-
зу з носа. Обов’язковий предмет вашої 
аптечки — термометр.

Можливо ви плануєте подорож 
у іншу країну? Тоді зверніть увагу на 
те, що на певні ліки фармацевти ви-
магатимуть рецепти, тому краще по-
дбати про аптечку ще до виїзду на 
відпочинок.

Галина ТЕНДЮК, завідувач дитячого 
відділення Лисецької ЦРЛ

І звідки цей головний біль?
Кого не зачепила бодай раз у житті ця проблема? Вважається, що головний біль 
за ступенем страждань та кількістю незручностей, що він їх завдає, можна 
порівняти лише із зубним болем. Причини головного болю є дуже різноманітні.

Якщо головний біль турбує вас часто, 
обов’язково зверніться до лікаря. Тільки 
лікар на підставі огляду та результатів об-
стеження може виявити справжню причи-
ну головного болю.

Причини головного болю бувають різ-
ні. Однією з них є остеохондроз шийного 
відділу хребта. Найпоширеніша причина 
виникнення — дегенеративно-дистрофіч-
ні зміни в шийному відділі хребта (остео-
хондроз, остеоартроз, грижі міжхребцевих 
дисків). Хвороба виникає через переохоло-
дження, протяги, стреси, тривале перебу-
вання в одному і тому самому незручному 
положенні. Ця недуга найчастіше спостері-
гається у дорослих, що зумовлено виник-
ненням з віком різноманітних проблем у 
хребті, але хворіють також і діти. А причи-
ною є постійне сидіння за комп’ютером, 
у вільному положенні за письмовим сто-
лом ще й при ввімкнутому кондиціонері, 
на протягу.

Найпоширенішим симптомом є голо-
вний біль (різкий пекучий), який починаєть-
ся з верхньої частини шиї й поширюється по 
потилиці вгору до тім’яної ділянки, за вуха. 
Біль триває від кількох секунд до кількох 
годин чи діб. Больові відчуття з’являються 
чи посилюються в разі незручності руху, 
різкого повороту голови та шиї, супрово-
джуються поколюванням, онімінням, голо-
вокружінням, обмеженням рухливості та 
вимушеним положенням шиї. Для лікуван-
ня остеохондрозу введіть у свій звичний 
гімнастичний комплекс вправи з нахилом 
голови вперед, назад, направо й наліво. Ру-
хи мають бути не різкими, протяжними. Не 
бажані обертальні рухи головою.

Ще одна причина головного болю — 
підвищений тиск. Якщо у вас часто підви-
щується тиск і при цьому болить голова, 
передусім також треба звернути увагу на 
ліжко. Подушка потрібна жорстка, але не 
маленька, а така, щоб ваша голова була ви-

ще рівня серця. Під час сніданку випийте 
склянку солодкого негарячого чаю, ліпше 
з м’ятою чи з мелісою та шипшиною. Піс-
ля роботи допоможе контрастний душ.

Якщо головний біль у вас пов’язаний 
із низьким тиском, розпрощайтеся з по-
душкою зовсім. Традиційна чашка ранко-
вої кави має бути не просто засобом таму-
вання спраги, а ритуалом. Спершу вдихніть 
запах улюбленого напою, тоді скуштуйте, 
посмакуйте невелику кількість кави, потім 
пийте повільно і з задоволенням. У цьому 
є особливий сенс: повільне всмоктування 
наявного в каві кофеїну.

Перенапруження зору — пробле-
ма нині найактуальніша. Захоплення 
комп’ютерами, безліч програм телебачен-
ня, відео... Біль під час перенапруження зо-
ру найчастіше виникає в потиличній зоні. 
Його характерна риса: з’являється в другій 
половині дня; після тривалого перегляду 
телевізора чи після роботи за комп’ютером, 
супроводжується різзю в очах. Усе це озна-
чає, що вам необхідно звернутись до лі-
каря-офтальмолога, щоб перевірити свій 
зір. Незначне зниження зору, непомітне 

в повсякденному житті, може спричини-
ти головний біль у разі напруження. Щоб 
зняти головний біль, звільніть волосся від 
шпильок та защіпок, у затемненій кімнаті 
помасажуйте шкіру голови, найліпше — 
дерев’яною масажною щіткою.

Порушення тонусу судин викликає 
біль, що вирізняється пульсаційним ха-
рактером, він виникає в разі фізичного 
навантаження, стресу, різких змін пози. 
Перша порада: почніть обливання холод-
ною водою. Якщо вилити на себе відро 
крижаної води вам не під силу, можливий 
контрастний душ. Але не починайте гарту-
ючих процедур різко, без підготовки. Для 
початку достатньо обливати після вечір-
нього душу тільки ступні, потім поступово 
піднімати рівень до колін і вище, аж поки не 
зможете обливатися з головою. Крім того, 
для нормального судинного тонусу  конче 
потрібен повноцінний руховий режим. Не 
лінуйтесь робити гімнастику, візьміть за 
правило тривалі вечірні прогулянки. Крім 
того, дуже добре діють усілякі іплікатори й 
колючі килимки, які треба прикладати до 
шийно-плечового поясу, класти під хребет 
(лежачи на спині) на 20-40 хвилин.

Л. ДЗІНЬКО, лікар-невропатолог 
Тисменицької МЛ

Остерігайтеся кліщів, 
що переносять бореліоз

Лайм бореліоз (аналоги: хвороба Лайма, бореліоз) — це мультисистемне захворювання з ураженням шкіри, 
серця, нервової системи, суглобів, для якого характерний тривалий перебіг. Відзначається переважним 
ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми. Висип є чіткою ознакою хвороби Лайма. Однак в кожно-
му другому випадку він не спостерігається. Інші симптоми включають гарячку, кон’юнктивіт, головний 
біль, м’язові і суглобові проблеми. Швидка терапія особливо важлива на цій стадії захворювання. Чим 
раніше розпочато лікування захворювання, тим легше запобігти хронічному перебігу.

Невчасно розпізнане та неліковане захворю-
вання дозволяє збуднику поширитись в організ-
мі. Тоді уражень зазнає нервова система (гострий 
ней робореліоз) і може розвинутися, наприклад, 
параліч лицьового нерву. Крім того, відбуваються 
сенсорні порушення. Рідше зустрічаються менінгіт 
або енцефаліт з гарячкою та болем в шиї. Також 
може постраждати серце — ураження часто про-
являється у вигляді серцевої аритмії, міокардиту, 
перикардиту. Може розвинутися погіршення слуху, 
ураження інших органів.

Офіційна реєстрація захворювання в Україні ве-
деться з 2000 року. Природні осередки в Європі, в 
тому числі в Україні, спостерігаються в лісових ланд-
шафтах. З інфікованим кліщем можна зустрітись і в 
парку, і на дачі. Основна частина України ендемічна 
за цим зоонозом, найбільша захворюваність на Лайм 
бореліоз реєструється в Західній Україні.

Джерелом Лайм бореліозу для людини є кліщі. 
Відомо, що кліщі добре переносять низькі темпера-
тури і можуть голодувати кілька років, цього року 
слід очікувати високих показників їх чисельності 
та підвищеного ризику зараження людей трансмі-
сивними хворобами.

У Тисменицькому районі ензоотичними (де з 
2000 р. реєструвались випадки хвороби Лайма або 
позитивні кліщі при лабораторному дослідженні) 
вважаються наступні населені пункти: Єзупіль, Пав-
лівка, Підлужжя, Рибне, Тисмениця, Ценжів, Чор-
нолізці, Черніїв, Майдан, Угринів, Липівка, Посіч, 
Милування, Чукалівка, Слобідка, Старі Кривотули, 
Драгомирчани, Козина, Підлісся, Старий Лисець.

Сезон активності кліщів в області триває з 
ранньої весни і до листопада, але впродовж року 
є два найбільші піки активності — у квітні-трав-
ні та серпні-вересні. Тож треба бути обережними, 

знати, як вберегтися від кліщів і що робити, якщо 
вони все-таки присмокталися до тіла.

Зрозуміло, що кліща необхідно знімати з ті-
ла якомога швидше. Із збільшенням тривалості 
присмоктування кліща, ймовірність зараження 
збільшується. Через 2-3 дні у місці присмоктування 
з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, а 
сам кліщ збільшується у розмірах за рахунок ви-
питої крові. Тривалість інкубаційного (приховано-
го) періоду під час Лайм-бореліозу становить від 
однієї до 60 діб, найчастіше — 14 діб.

У медичному закладі можна видалити кліща, 
спеціалісти оброблять місце укусу і нададуть реко-
мендації щодо подальшого спостереження.

Коли звернутися до лікаря немає можливос-
ті, паразита слід видалити самостійно: розхитуйте 
кліща пальцями, обгорнутими марлевою сервет-
кою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити 
між хоботком кліща та шкірою людини, і повільно 
видаляйте разом із хоботком. Після видалення 
кліща місце присмоктування слід змастити роз-
чином йоду, спиртом, горілкою або одеколоном. 
Якщо хоботок залишився у ранці, його видаляють 
стерильною голкою. Після видалення кліща слід 
ретельно помити руки з милом.

Видаленого кліща не викидати, його необхід-
но помістити на кусок вологої марлі у флакон, не-
велику банку, інший чистий скляний щільно за-
критий посуд і віднести для лабораторного дослі-
дження. В Державній установі «Івано-Франківський 
обласний лабораторний центр МОЗ України», м. 
Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 4 проводять до-
слідження кліщів, знятих з людей, на наявність 
збудника бореліозу.

Світлана ГАВРИЛКО, лікар-дезінфекціоніст

Сколіоз вимагає уваги
Завершився поглиблений медичний огляд школярів ра-
йону, в який, поряд з іншими спостереженнями, увійшли 
відвідини ортопеда-травматолога. Його завданням було 
вчасно виявити патології опорно-рухової системи. Серед 
порушень цієї системи особливої уваги вимагає сколіоз. 
Адже це одне з найпоширеніших захворювань опорно-
рухового апарату, яке впливає на всі органи та системи 
людського організму.

Отож важливо не ігнорувати перші симптоми недуги. А 
захворювання вражає близько двох відсотків дітей і часто є 
спадковим. Відповідно до причин виникнення сколіозу поді-
ляють на вроджені та набуті. Серед перших — вади розвитку 
кісток, які формуються у немовляти ще в лоні матері. До на-
бутих належать травми та захворювання опорно-рухової сис-
теми, а також такі чинники як звикання організму до непра-
вильної сидячої пози — зокрема перед монітором комп’ютера, 
за партою і таке ін. Внаслідок цього виникає зниження тонусу 
м’язів спини, формується бічний вигин хребта, з’являється де-
формація грудної клітини. А це призводить до порушень біо-
механіки хребетного стовпа та дегенеративних змін у хребцях. 
З прогресуванням сколіозу патологічних змін зазнають інші 
системи організму, насамперед дихання та серцево-судинні.

Сколіоз найчастіше виявляється та прогресує в період 
інтенсивного росту: перший етап у п’ять-вісім років, а другий 
у віці 12-15 років. Лікують патологію зазвичай консерватив-
но, однак у разі швидкого прогресування, коли порушується 
діяльність життєво важливих систем організму, а недуга не 
піддається корекції, застосовують оперативне втручання, яке 
є вкрай травматичним.

При сколіозі не рекомендовані стрибкові види фізичного 
навантаження, асиметричне навантаження. Натомість реко-
мендувати певні фізичні вправи можна лише після деталь-
ного обстеження, бо кожен окремий випадок захворювання 
має свої особливості.

Лікування спрямоване на відновлення біомеханічних ру-
хів хребта, зміцнення м’язів-стабілізаторів, щоб запобігти про-
гресуванню недуги. Варто наголосити, що важливу роль у про-
філактиці та вчасному виявленні сколіозу відіграють батьки, 
які помічають зміни у поставі дитини і вчасно звертаються 
до фахівця. Адже насамперед наполеглива робота над корек-
цією постави дає змогу зменшити ризик розвитку сколіозу.

Петро КАРП’ЮК, ортопед-травматолог Тисменицької МЛ
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Овен
Ви залучаєте інших завдяки 
здібностям керівника, попу-
лярності та обдарованості. 
Хоча ви не завжди буваєте 
тактовним, ваш ентузіазм, 

оптимізм і сміх дуже заразливі, і вам 
прощають усе. Зірки відзначають у вас 
сильно розвинену інтуїцію, уяву і здат-
ність до внутрішнього передчуття.

Телець
Може з’ясуватися, що, не 
дивлячись на запевнення в 
дружбі, кожен з вашої ком-
панії найчастіше переслі-

дує лише свої інтереси. Особливо це 
стосується жіночої дружби. Тепер усім 
і кожному буде про що поговорити і ко-
му кісточки перемити... 

Близнюки
Висновки на підставі бездока-
зових припущень не можуть 
бути підставою для будь-яких 
дій. Але це в інших, а у вас — 

ще й як можуть! Що цікаво, деякі з них 
виявляться вірними, але вони — лише не-
значна дещиця із загальної маси, решта, 
як кажуть, «пальцем в небо».

Рак
Чим далі, тим все цікавіше 
і цікавіше. Ваше завдання 
— не стільки змінювати хід 
подій, скільки знаходити  ви-

году. Крім того, ваші ідеї будуть знахо-
дити все більше і більше продовжень. 
Головне — підходити до ситуації творчо, 
кожен раз питаючи самого себе: «А що 
буде, якщо я зроблю інакше?».

Лев
Вас відвідують яскраві і не-
звичайні сни. Але ще більше 
ви здивуєтеся, коли деякі по-
дії з цих снів почнуть відбу-

ватися в реальності. Наприкінці тижня 
цей дар пророцтва зникне, але деякі ви-
сновки ви зможете зробити. Адже не-
спроста все це!

Діва
На цей тиждень ви не плану-
вали ніяких великих справ. 
Але, пам’ятаючи ваші мину-
лі заслуги, начальство зно-

ву попросило вас врятувати ситуацію. 
Мовляв, становище майже критичне, і 
якщо не ви, то хто ж? І ось ви знову ряту-
єте світ без особливої надії на надбавку 
до зарплати. А спробуйте-но поставити 
цим панам умову.

Ваги
Вас  чекають  клопоти , 
пов’язані з будинком або 
колективним майном — 
швидше за все, сімейним. 

Але не виключено, що з майном ко-
лективу або компанії. У всьому світі 
не знайдеться кращого розпорядни-
ка, ніж ви, але намагайтеся тримати 
інших в курсі своїх дій.

Скорпіон
У вас настав період підви-
щеної закоханості. Тому кра-
ще не давайте ніяких обіця-
нок і не робіть пропозицій. 

Зізнаватися в коханні не забороняєть-
ся, особливо, якщо це робиться щиро і 
ще пошепки. Будьте обережнішими з 
витратами.

Стрілець
Результат багатьох ситуа-
цій залежить від вашого до 
них ставлення. Ставлення, у 

свою чергу, — від настрою, настрій — від 
самопочуття. І, нарешті, самопочуття — 
від якості і кількості з’їденого. Іншими 
словами, на цьому тижні вашим світом 
правлять смакові рецептори. 

Козеріг
Як відомо, у кожної людини 
є призначення в житті, але 
ви чомусь вважали, що ва-

ше має писатися з великої літери. Хо-
ча, зробити її великою — завдання не 
зірок, але особисто ваше. Для цього по-
трібно просто перестати говорити про 
чесність, справедливість, щирість і по-
чати так чинити.

Водолій
Свою маленьку кризу вам 
належить подолати в той 
момент, коли вона здаєть-
ся найбільш гострою, але ні-

як не навпаки. Спроба перечекати може 
перевести її з гострої в хронічну фор-
му, а вона набагато гірше піддається 
лікуванню.

Риби
Ви досить часто дієте імпуль-
сивно і непередбачувано, а 
потім самі не можете пояс-
нити, чому ви вчинили так, а 

не інакше. Від цього ваше життя стає 
хоч і дещо хаотичним, але зате більш 
різноманітним. Деякі називають це сво-
бодою, але зірки вважають, що це про-
сто інша залежність — залежність від 
власних почуттів і настроїв.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 26 червня по 2 липня)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  2-кімнатну квартиру, перший поверх в м. 
Тисмениця, пл. Ринок. Індивідуальне опа-
лення. Тел.: 066 789 34 57.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисменицького 
р-ну, після реставрації, 98 м кв. на земель-
ній ділянці 0,05 га. Три кімнати, веранда, 
комора, газ. Вода на вулиці (помпа). Ціна 
28 000 у. о. Можливий обмін на квартиру в 
м. Івано-Франківську. Тел.: 095 945 69 13.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тисмениці, 
59,6 м кв. з євроремонтом та індивідуаль-
ним опаленням, обмебльована. Ціна до-
говірна. Тел.: 050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, ді-
лянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. Тел.: 
099 253 33 42, 098 292 18 43.
  Земельну ділянку площею 0,12 га в м. 
Тисмениця, вул. Шевська. Ціна договір-
на. Тел.: 067 665 12 32.
  Земельну ділянку під будівництво (30 со-
ток); дерево кругляк; кований дашок 1х1,5 
м. Тел.: 096 395 35 93.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисмениця, 
площа 10 сот. Тихе місце. Ціна 7500 у. о. 
Тел.: 095 034 59 49.
  Будинок  в м. Тисмениця, вул. В. Стефани-
ка, 25. Ціна договірна. Тел.: 099 721 96 92.
  Терміново! Новий цегляний будинок 120 

кв.м в м. Тисмениця, вул. Пшениківська, 
47а. Є світло, газ, вода, літня кухня, 20 
соток землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна; 
099 068 47 85 — Назар.
  Земельну ділянку  0,0857 га в м. Тисмени-
ця, масив «об’їзна». Ціна договірна. Тел.: 
067 665 12 32.
  Земельну ділянку 0,17 га (сад і город) в 
с. Колодіївка, 4 км до обласного центру. 
Ціна договірна. Тел.: 068 234 29 09, Ми-
кола Дмитрович.
 Січкарню,  швейну машинку. Тел.: 
096 189 75 94.
  Будинок  в центрі м. Тисмениця, вул. Запо-
різька, 7/2. Недорого. Тел.: 099 322 56 85.
 Однорічне лоша. Тел.: 097 901 78 93.
 Шифер коричневого кольору 125 лис-
тів (140 грн за лист), с. Радча, Тел.: 
095 568 12 90, 096 969 85 57, Микола. 
  2-кімнатну квартиру в м. Тисмениця, 42 
м кв. з індивідуальним опаленням, уте-
пленим балконом. Тел.: 068 727 09 22.
  Терміново молоду корову 2 місяці по те-
ляті. Тел.: 099 198 42 07, Галина.
 Котел на газ мод. 2210, автоматика ОПК 
для газового котла, шутер, умивальник 
фаянсовий, умивальник із нержавійки, 
водяні насоси Ворсква 0,8 кВт, БЦНМ 0,7 
кВт, водяний насос ручний, труби стальні 
32 мм, труби нержавіючі 25 мм, електроди 

нержавіючі, труби каналізаційні чавунні 
50,100, люки каналізаційні, бак на воду із  
нержавійки на 500 л, облицювальну плит-
ку для підлоги, облицювальну плитку для 
кухні і ванни різних кольорів, лінолеум 
на матеріалі з малюнком, штучне хутро 
рожевого кольору, шевську машинку Зін-
гер (лівоверменка). Тел.: 066 913 38 09.
  Земельну ділянку 10 соток під забудову 
«біля колгоспу», вул. Пшениківська, м. Тис-
мениця. Ціна 4900 у.о. Тел.: 099 229 85 23.
  3-кімнатну квартиру  в м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Берегова, 5 поверх, 51 кв. м. 
Ціна 20 000 у. о. Тел.: 095 214 20 23.
  Терміново земельну ділянку під будівни-
цтво в м.Тисмениця, вул. Америка (ра-
йон новобудов), 10 соток, всі комуніка-
ції, асфальтний під’їзд, документи у на-
явності власника. Ціна договірна. Тел.: 
066 904 66 27.
 Особняк у с-щі Лисець. Вода, газ, елек-
трика. Ціна договірна. Тел.: 093 815 17 27.
  Будинок та земельна ділянка (загальна пло-
ща 37 соток) в с. Стриганці. Ціна за домов-
леністю. Тел.: 095 323 99 08, 095 572 45 02.
 Меблеву стінку світлого кольору, висо-
та 2,0 м в доброму стані (500 грн). Тел.: 
093 815 17 27.
 Нові дерев’яні вікна розм. 1,30х1,40 м, 6 шт.; 
смола 7, 8 мішків; шифер шести хвильовий, 

широкий, 55 листів; великий дерев’яний го-
динник для офісу, накручується один раз на 
два тижні; настільний телефонний апарат 
для офісу; саморобна циркулярка з мотором; 
труба алюмінієва — довжина 12 м, діаметр 
17 см. Тел.: 066 387 13 36.
 Двокімнатну квартиру на 1-му поверсі з 
меблями, на дві сторони, балкон, перед 
балконом — грядки. Тел.: 068 104 35 89, 
095 429 09 14.
 Нові металеві двері 1,00х2,10 м 2 шт. Ціна 
договірна. Тел.: 050 877 00 88.
  Стіл, тумбочку, швейну машинку польського 
виробництва, все в хорошому стані. Ціна за 
домовленістю. Тел.: 093 815 17 27.
 Квартиру з ремонтом (52 кв. м) в м. Тисме-
ниця, вул. Липова, 7б. Тел.: 099 211 91 08.
  Комбайн Claas Consul у робочому стані. Є ка-
біна, ширина жатки 3 м. Тел.: 097 164 56 08, 
066 928 97 79, Микола 
 Січкарню  в доброму стані с. Черніїв. Тел.: 
095 028 64 91, Петро.
 Металеві колони, ферми, прогони, профнас-
тил — все для будівництва та монтажу зер-
носховищ, навісів та складів виробничого 
призначення. Тел.: 068 169 73 00, 050 373 
39 57.
  Господарку в урочищі «Швейцарія»: буди-
нок, літня кухня, стайня, стодола, кладова, 
криниця, сад, 20 ар землі, протікає поті-

чок до ставка. 5 км від смт. Коропець, 700 
м до р. Дністер, 40 км до Івано-Франків-
ська. Ціна 10 100 у. о. Тел.: 067 729 30 36, 
Марія Степанівна.
 Новий мотоблок МБ-6 «Мотор-Січ» (19000 
грн); стальну трубу діам. 100 мм, дов. 4 м 
(350 грн); двопольні вхідні двері 1,28х2,35 
(1000 грн); металічний ящик 2х1,26 м, ви-
сота 26 см, товщина бляхи 3 мм (1500 грн). 
Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, Руслан.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.

Різне
 Чоловік 30-178-91 без шкідливих звичок 
познайомиться для створення сім’ї з дуже 
пишногрудою жінкою (17-25 років) без шкід-
ливих звичок, без дітей. При потребі згоден 
на переїзд. Тел.: 066 374 30 66, 067 918 29 91. 

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Хто боїться … 
на свої переконання, той сам сумніва-
ється в них» (Філіпс). 6. Тупа частина 
сокири. 7. Кораловий острів. 9. Певне 
положення тіла в йозі. 11. Блакитна 
антилопа. 12. Тяжке душевне пере-
живання. 18. Бог мудрості у сканди-

навській міфології. 19. Тайм-аут, пау-
за, антракт. 20. Примара. 23. Україн-
ський народний швидкий танець. 24. 
Індійський шахіст. 28. Городина. 29. 
Зимовий вид спорту. 30. Жанр япон-
ської поезії. 33. Спосіб поділу клітин. 
34. Найвища гора Криту. 35. Мініатюр-

на африканська лисичка. 38. Листяне 
дерево. 39. Американський письмен-
ник-фантаст … Воннеґут. 40. Коротко-
клинковий римський меч.

По вертикалі: 2. Арабська система 
віршування. 3. Бог Сонця в інків. 4. Ру-
мунська народна пісня. 5. Кокетування. 
8. Український телеканал. 10. «… – най-
коротша відстань між двома людьми» 
(Борж). 13. Шовкова тканина з полис-
ком. 14. Французька вівчарка. 15. Садові 
ножиці. 16. Ансамбль із п’яти співаків. 
17. Смола із живиці хвойних дерев. 21. 
Рослинний замінник м’яса. 22. Бог не-
ба в шумеро-аккадській міфології. 25. 
Пустеля в Центральній Азії. 26. Страва 
зі смаженого м’яса популярна в Арген-
тині, Чилі, Колумбії. 27. Столиця Того. 
31. Відомий іспанський поет та драма-
тург. 32. «… – це зовнішнє сумління, а 
сумління – це внутрішня …» (вислів Шо-
пенгауера). 36. Особливої форми палич-
ка, яка служить символом влади. 37. 
Пампаський олень.

Відповіді на кросворд в № 24:
По горизонталі: 5. Корсак. 6. Амду-

ат. 10. Стус. 11. Нуклеус. 12. Гриф. 13. 
Марсо. 15. Сколе. 16. Скраб. 20. Октет. 
21. Зурна. 22. Мадяр. 23. «Набоб». 28. 
Калам. 29. Чадра. 30. Теург. 33. Гупі. 35. 
«Виросте». 36. «Аякс». 37. Аманат. 38. 
Метеор.

По вертикалі: 1. Брас. 2. Гайно. 3. 
Аміск. 4. Тунг. 5. Катран. 7. «Триває». 8. 
Ікако. 9. Гекла. 14. Сікхара. 17. Консо-
ме. 18. Тевяк. 19. Кунак. 24. Палуба. 25. 
Шатро. 26. Ураса. 27. Дракар. 31. Аврал. 
32. Дерен. 34. Імам. 36. Арес.
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Фітопрепарати для всієї сім’ї
Відновлення суглобів  Серцево-судинної системи
Шлунково-кишкового тракту Нервової та імунної системи
Дитячого здоров’я  Доступні ціни. 

Наша адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 42, 
ІІ-й поверх, офіс 3 (зупинка автобуса на с. Старий Лисець).
Довідки за тел.: 050 199 82 84, 096 605 91 55.

Запрошуємо 
працівників 

будівельних професій 

Великі обсяги. Оплата без затри-
мок. Житло надається.  Телефонува-
ти: Пн-Пт. з 8:00 до 17:00 . 

 + 38 098 398 09 02, 
 + 38 063 036 02 35

Запрошуємо на роботу 
працівників 
(чоловіків) 

в м. Тисмениця.
Заробітна плата висока.

Тел.: 098 334 82 32,
099 307 59 07.

Оголошення
Військова частина 3072 Національної гвардії України проводить набір 

чоловіків на військову службу за контрактом. 
Вимоги до кандидатів: вік від 18 років, придатність за станом здоров’я, 

належна фізична та психологічна підготовка. 
Переваги: місячне грошове забезпечення у розмірі від 7000 гривень, соці-

альний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, право на 
отримання пенсії після 25 років календарної служби. 

Наша адреса: с. Старий Лисець, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл., 
військова частина 3072. Тел.: 067 672 23 26. 
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З днем народження!
21 червня свій день народження святкує 

жителька села Пшеничники  
Любов  АНДРЕЙЧУК.  

Дорогу дружину,  щиру мамусю, люблячу бабусю ві-
тають чоловік Леон, сини  Юрій та Володимир з дружи-
ною Наталею, дочка Іванна з чоловіком Романом, онуки 
Марк-Григорій та Артем-Павло, свати Михайло та Софія.

З Днем народження Тебе вітаємо, і бажаємо на всі літа:
Будь такою, якою Тебе знаємо, гарна, ніжна й дорога!
Здоров’я міцного на довгі літа бажаємо тобі усі залюбки.
Хай доля щастя дарує довіку, достатку, миру  й тепла без ліку.
Калиною радість в душі най квітує, сопілка любові сердечко хвилює,
Назавжди відійдуть печалі й тривоги, а роси ранкові безмежно і щиро

Щоденно дарують наснагу і силу. На многії літа!

З ювілеєм!
Сільський голова Угринова, колектив сільради та виконкому 

вітають із ювілеєм колегу, члена виконкому
Світлану Іванівну ГОЛОВКО.

Щиро бажаємо Вам, шановна, з нагоди цього свята, щоб доля не скупилася 
на щедрі хороші дарунки, щоб Ваша праця у виконкомі була доброю лептою у 
житті громади, щоб і бізнес ладнався, і в домі було мило та затишно. Нехай пла-

ни будуть сміливі, а їх звершення додає ще більшого 
натхнення до життя. Задоволення Вам від праці, ра-
дості від дітей та онуків, міцного здоров’я і благосло-
венного довголіття!

Хай у цей святковий день у душі панує літо,
Повне сміху і пісень, щастям, затишком зігріте.
Хай сповна прийде добро — і від Бога, і від світу,
Щоб усе гаразд було Вам на многі-многі літа!

З ювілеєм!
Сільський голова, виконавчий комітет 

та депутатський корпус 
Майданської сільської ради вітають 

з поважним 70-літтям члена виконавчого комітету 
Михайла Олексійовича ЗЕЛІНСЬКОГО. 

Міцного здоров’я Вам, дорогий ювіляре, на многії 
літа, благополуччя, щедрої долі, щастя у житті, твор-
чої наснаги у відповідальній роботі на благо нашої 
громади! Нехай ваша енергійність, душевність і лю-
дяність привертають до вас тих, хто працює і спіл-
кується з вами, та нових надійних друзів.

Літа цвіли не просто цвітом, а проростали у труді,
Дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води, і вже минає 70,
Хоч як прожитих шкода, та не повернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі і радість у ньому живе,

Здоров’я міцного і щирої долі хай Бог посилає і Вас береже.

  ПОГОДА

У понеділок, 26 черв-
ня — дощ. Тем пера тура 
вночі: +19°С, вдень: 
+23°С. Вітер північно-
західний 2 м/с.

У вівторок, 27 червня — 
без опадів. Ніч на тем-
пература: +17°С, денна: 
+27°С. Вітер південно-
схід ний 3 м/с.

У середу, 28 червня 
— дощ. Температура 
вночі: +18°С, вдень: 
+29°С. Вітер півден-
ний 3 м/с.

У четвер, 29 черв-
ня – дощ. Нічна тем-
пература: +19°С, денна: 
+25°С. Ві тер пів денно-
східний 4 м/с.

У п’ятницю, 30 черв-
ня — без опадів. Тем-
пература вночі: +15°С, 
вдень: +22°С. Вітер за-
хідний 5 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

  Закрилися на ніч квітки очитки 
— наступного дня буде гожа днина.

  Ворони каркають — на негоду.
  Ластівки ввечері літають високо 

— завтра буде ясна погода, а якщо 
низько — хмарна.

  Якщо посилюється «плаксун» 
(західний вітер), то неодмінно над-
ме дощу.

  Місяць у кружку несе воду в ріжку.
24 червня — Варфоломія і Вар-

вари
   З цього часу починає коротша-

ти день. Варфоломій і Варвара дня 
украли, а до ночі доточили.

25 червня — Онуфрія, Онопрія
  День   літнього   сонцестояння. 

Це останній термін посівів гречки.
  До Онуфрія закінчували першу ко-

совицю сіна.
  На Онопрія рясні роси — на до-

брий врожай.
29 червня — Тихона

  З цього часу перестає кувати 
зозуля , «бо мандрикою вдави-
лася».

Наостанок

Вітаємо з ювілеєм!
Колектив Тязівської школи щиро вітає з ювілеєм свою колегу, вчителя історії 

Галину Богданівну КОГУТ.
Бажаємо Вам, Галино Богданівно, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, ро-

динного затишку, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, 
сміливих планах та сподіваннях. Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, 
розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля 
збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку — літо,
А вже по праву руку — осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку — юність,
А вже по праву руку — зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немовби молодіє,
По ліву руку — всі печалі,
По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя — то важка наука,
Хай буде щастя завжди з вами,

По ліву й праву руку.

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19

Благоустрій у Слобідці
Готуючись до Дня Конституції Украї-

ни, вчителі та техпрацівники Слобідської 
ЗОШ І-ІІ ступенів за ініціативи директора 
школи Володимира Шарабуряка вийшли 
на упорядкування новозбудованого ди-
тячого майданчика, що знаходиться на 
території школи. Всі без винятку докла-
ли неабияких зусиль для прибирання 
майданчика, на який щодня приходить 
багато дітей зі своїми батьками, щоб по-
гратися та відпочити. Однак прибирання 
майданчика є не єдиною справою для 

благоустрою села. Протягом року ко-
лектив Слобідської школи сприяв озе-
лененню прилеглої до школи території.

Виконані роботи принесуть користь 
не тільки жителям села Слобідка, а й 
всім гостям, котрі будуть відвідувати ди-
тячий майданчик, адже не тільки чистим 
довкіллям приваблює пришкільна тери-
торія, а й своїм естетичним виглядом.

Іванна ДЗІВОРОНЮК, 
педагог-організатор


